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Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud 
RESUM REUNIÓ | 5 SESSIÓ GRUP IMPULSOR PLA DE BARRIS 

Dia: DIMECRES 20/03/2019 Hora: 19:00H Lloc: BORSÍ  

 
ASSISTENTS 
    

F.Tot Raval 
AAVV Gòtic 
GO Acció 
Kn60Lab 
CCPati Llimona 

 
Rava Su 
AEIRaval 
Plataforma Borsí 
A.Gabella/F. Escó 
 

Diàlegs de Dona 
Impulsem 
Consellera del Raval  
Caps de projectes del Pla de  
Barris del Raval Sud i Gòtic sud 

 
ORDRE DEL DIA   
   

1. Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud.  
(s’entrega una memòria de seguiment als assistents) 
 

2. Explicació detallada d’algunes de les accions. 
 

 
TEMES TRACTATS 
   

 
• S’explica l’ordre del dia i la documentació entregada. 
• Es fa repàs dels àmbits d’actuació del Pla de Barris i del repartiment de pressupost. 
• Es fa explicació detallada de les següents accions: 

 
(Drets Socials)  
Finques d’alta complexitat:  
Programa extraordinari de rehabilitació adreçat a finques d’alta complexitat. Els programa s’estructura en 
dues fases: 
1) Assessorament i suport a la junta de propietàries.  
2) Fase de redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres. 
Dades actuals:39 finques van entrar en la fase prèvia del procés, de les quals 22 van signar el conveni 
per a permetre l’estudi d’avaluació de vulnerabilitat, que va donar el resultat de 17 finques. D’aquestes 
17, 15 finques han signat el conveni d’obres i actualment 6 tenen resolta ja l’atorgament de subvenció, la 
resta continuen en procés de tramitació. 
 
(Drets Socials)  
Programa d’ajudes per canvi de finestres: Programa extraordinari d’ajudes entre el 50-90% per canvi 
de finestres per aïllament acústic. S’ha habilitat un espai per a oferir assessorament a l’oficina del Pla de 
Barris c/Robadors 36 i s’ha realitzat una campanya de comunicació, xerrades a grups específics i 
sessions informatives al veïnat i un porta a porta per a facilitar informació d’aquest programa. 
El 18 de març s’ha fet el tancament de sol·licituds i s’han rebut 34 sol·licituds. S’estima l’ inici d’obres als 
mesos d’abril-maig. Es farà una nova convocatòria en la que s’ampliarà la zona de delimitació de les 
finques a tota l’àrea del Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud. 
 
→l’Associació de Veïns del Gòtic pregunta sobre la data d’aquesta nova convocatòria, es respon que es 
preveu tenir resolta la tramitació i fer difusió en un parell de mesos. 

 
(Drets Socials)  
Reforç de la Xarxa Laboral del Gòtic: Suport per a que les entitats membres de la Xarxa puguin 
destinar a mitja jornada una professional per la pròpia coordinació interna, a la vegada que es millora la 
visibilitat de la Xarxa cap al Barri i amb les iniciatives ocupadores. En paral·lel s’elabora un projecte 
conjunt entre entitats i serveis del futur espai de conciliació laboral per a famílies monoparentals. 
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→ Gabella explica el detall del projecte de conciliació laboral per a famílies monoparentals i el moment 
en el què es troba; s’ha realitzat converses amb un possible finançador i s’estan treballant els diferents 
aspectes logístics del projecte. 
→ Diàlegs de dona explica el seu projecte d’Espai familiar, un espai educatiu adreçat als infants de les 
dones que fan cursos de formació a l’entitat. Mentre les mares es formen els infants estan en un espai 
cuidat, i quan aquestes acaben la formació, comparteixen amb els seus fills i filles un espai compartit de 
criança amb les professionals de l’entitat. 

 
(Drets Socials)  
Procés de salut comunitària amb mirada intercultural: s’explica el procés de salut comunitària del 
Raval, iniciat el 2010 amb la coordinació de la Fundació Tot Raval, la avaluació que es fa al 2016 i que 
detecta la necessitat de promoure amb major intensitat la incorporació de la perspectiva intercultural en 
l’abordatge de la salut.  
En aquest context es destaquen:  
1) Caminades del Raval, projecte que promou l’activitat física amb persones del barri de diversos 
contextos culturals, amb la participació d’un tècnic del CEM i personal sanitari del CAP. 
2) Accions comunitàries en relació al consum del Shabú en la comunitat filipina 
3) Projecte de Referents Comunitàries de Salut, que té l’objectiu de promoure la salut al Raval a partir 
de l’establiment de relacions de confiança i el coneixement mutu, entre els recursos del barri i la 
ciutadania culturalment diversa.  

 
(Drets Socials)  
Salut Afectiva Sexual i Reproductiva: Línia d’acció que es coordina amb l’Estratègia de Salut Sexual i 
Reproductiva de Barcelona i de la qual es desprèn: 
1) Projecte de formació i acompanyament sobre els Drets Sexuals, dirigida a professionals d’entitats i 
serveis. L’1 d’abril s’inicia una 1ª edició orientada als professionals de salut comunitària. Previst realitzar 
una 2ª edició a la tardor orientada específicament a professionals que treballen amb infants i joves. 
2) Grup motor per l’abordatge de les Infeccions de Transmissió Sexual 

 
(Educació)  
Projecte PROMETEUS: El projecte “Prometeus” incentiva, motiva, acompanya i tutoritza a joves del 
Raval per tal d’accedir a la universitat. Aposta compartida entre l’administració local i educativa, entitats 
del barri, els centres educatius de secundària públics del Raval i l’àmbit universitari 
Dades actuals: Durant el 2018 han participat 40 joves, 27 noies i 13 nois dels que el 95% han assolit el 
curs universitari. 
 
(Activitat Econòmica)  
Compra Locals per a BPO: Procés de compra mitjançant concurs de compra pública de locals en 
planta baixa. Separació en tres lots: 1 Raval Sud, un Gòtic Sud i un locals en molt males condicions. En 
l’actualitat en procés de compra de dos dels locals presentat. 
Es realitza la reforma i adequació dels locals per poder posar-lo a servei del programa Local 
Local(actualment 8 locals ja funcionant i en preparació nova convocatòria amb 8 mes). 
 
→ L’entitat GoAcció pregunta si hi hauran locals al Gòtic a la propera edició de BPO. S’està treballant per 
incorporar algun amb el procés de compra perquè no s’en disposa. 
 
(Ecologia Urbana)  
Obres espai públic: Repàs de l’estat de les principals obres de “veïnificació” de l’espai públic:  
Balconada Moll Fusta: Inici obra previst juliol2019 
Jardins Voltes d’en Cirés: Finalitzada 
Plaça Sant Miquel: inici previst Abril 2019 
Rambla Raval – Montalban - Seguí: obra en marxa. 
 

• Cloenda:  
Agraïments a les persones presents per participar al Grup Impulsor i la consellera de Districte 
s’acomiada agraint la feina feta a les entitats en tant que darrer GI abans de les eleccions municipals.  
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